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Invocând tema „Metafora, pa-
trimoniu cultural imaterial”, constatăm 
existenţa unei excepţionale contribuţii 
scriitoriceşti la promovarea şi valorifica-
rea acestui patrimoniu. Or, Metafora e 
impactul benefic al activităţii creatorilor 
de valori artistice. Autorităţile literare 
româneşti care au contribuit la îmbo-
găţirea acestui patrimoniu cultural ima-
terial constituie nume bine cunoscute 
ale literaturii clasice şi moderne. Pentru 
acest studiu l-am ales pe Lucian Blaga, 
poetul, filosoful şi ambasadorul Româ-
niei Mari, autorul trilogiilor, scriitorul 
care a fost şi rămâne o sursă de inspi-
raţie pentru generaţiile care l-au urmat. 
Grigore Vieru şi-a mărturisit deschis 
acest legământ, numindu-şi cartea care 
l-a consacrat „Numele tău”, după nume-
le poemului dedicat lui Lucian Blaga. 

Fiind un bun cunoscător al li-
teraturii universale, sesizând apariţia 
unui nou raport artă-scriitor, lirosoful 
de la Lancrăm constată că anume lim-
ba română e acea profunzime din care 
izvorăşte Metafora. Limba română are 
darul de a produce metafore superbe, 
profunde, filosofice cum rar se găsesc 
în limbile altor popoare. Sensurile noi 
pe care le produc cuvintele ce constituie 
Metafora oferă originalitate şi viabilita-
te lucrării artistice. O primă experien-
ţă a înţelegerii metaforelor rămâne a fi 
folclorul, tezaurul popular. Folosind cu 
pricepere funcţia imaginaţiei, creato-
rii de metafore introduc consumatorii 
de metafore în acea situaţie imaginară 
la care încearcă să-i adapteze. Exegeţii 
unei sau altei opere, căutând calea spre o 
realitate de profunzime, scot la suprafa-
ţă sensuri nebănuite, depozitate în me-
moria colectivă de milenii. După pute-
rea de a pătrunde diferite straturi, dife-
rite adâncimi şi a răsplămădi, răstălmăci 
un fenomen concret, oferind un chip 
aparte după haina metaforică, autorului 
i se atribuie un stil sau altul. Impresio-

nismul, al cărui promotor în literatura 
română a fost Lucian Blaga, îşi permite 
luxul celor mai moderne metafore. Me-
ditaţiile lui Lucian Blaga asupra posibili-
tăţilor noastre de a ne integra în cosmos 
sunt oferite cititorului altor secole, altor 
milenii în metafore care au păstrat gân-
direa blagiană inedită, au ocrotit-o, au 
ferit-o de toate intrigile timpului. Meta-
forele blagiene oferite Luminii şi Iubirii 
sunt un tezaur cultural rar. Or, aspiraţia 
fundamentală a poetului a fost susţi-
nută de iubire. „Iubind, ne-ncredinţăm 
că suntem”, -  afirmă poetul în poemul 
Psalm, metafora-i devenind proverb, 
stare de veghe.

În studiul său „Geneza metaforei 
şi sensul culturii”, vorbind despre func-
ţia gnoseologică a metaforei, despre me-
tafore plasticizante şi metafore revelato-
rii, Lucian Blaga afirmă: „...Metafora are 
două izvoare cu totul diferite, care nu 
îngăduie nici o confuzie. Un izvor este 
însăşi constituţia sau structura spiritua-
lă a omului, cu acel particular dezacord 
dintre concret şi abstracţiune. Al doilea 
izvor este un mod de a exista, care ca-
racterizează pe om în toată plenitudinea 
dimensională a spiritului său, ca „om”; 
existenţa întru mister”. Încercând a face 
o radiografiere a liricei filosofice blagi-
ene ce ţine de intenţiile autorului de a 
lărgi semnificaţia metaforicului, ne-am 
propus actualizarea acestei perceperi. 

Aceste intenţii blagiene le găsim în Tri-
logia culturii. Lucian Blaga din propria-i 
experienţă a constatat că anume crearea 
metaforei, esenţa creaţiei, e comunica-
rea cea mai productivă dintre conştient 
şi inconştient, sau chiar rezultatul aces-
tei comunicări. Filosofii antici au numit 
această comunicare inspiraţie. Poeţii 
contemporani i-au zis: al cincilea ano-
timp (Renata Verejanu. Ofranda omeni-
ei. 1980). Căutările noastre au fost de-
terminate de cele “mai puternice motive 
ce conduc la artă şi ştiinţă”, care “îl alun-
gă pe omul sensibil din existenţa perso-
nală în lumea contemplării obiective şi a 
înţelegerii (Trilogia culturii). Adevărată 
revelaţie a cercetării ne-a prilejuit-o cre-
dinţa în primatul metaforei, generate de 
comunicarea dintre conştient şi incon-
ştient, concepţie care se cere potenţată 
în cercetările noastre.

Modelând aluatul cuvintelor din 
care poetul îşi creează metaforele, în aşa 
fel încât ele să exprime o „valoare”, cre-
atorul îşi destăinuie astfel atitudinea „în 
faţa vieţii şi a lumii” (Pietre pentru tem-
plul meu). Acesta în opinia filosofului 
român, e un „factor obligatoriu al acti-
vităţii creatoare”. În timp ce Kant susţi-
nea că „natura împrumută articulaţiile 
intelectului uman”, Lucian Blaga con-
stată că „natura se mai acomodează şi 
după năzuinţa formativă, ce determină 
nu numai ideile noastre despre natură, 
ci şi creaţiunile artistice, morale, socia-
le ale conştiinţei omeneşti”. Coborând 
la rădăcina lucrurilor, dorind să „vadă” 
„care e sâmburele care supravieţuieşte 
morţii lor”, Lucian Blaga a creat cele mai 
profunde metafore ale luminii şi iubirii: 
„Credinţa mea o sorb puternică din soa-
re”. Simţindu-se „un picur de dumnezei-
re pe pământ”, poetul admiră izbucnirea 
luminii vieţii: „Focuri ard, albastre ru-
guri/ Pomii simt dureri de muguri”.
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renata verejanu

Renata VEREJaNU  este poet, ro-
mancier, traducător, scenarist, regizor, edi-
tor, producător de festivaluri naționale şi 
internaționale, activist civic, lider al mişcării 
naționale de renaştere de la Chişinău. Năs-
cută (22.10.1947) pe o brazdă de toamnă, în 
câmp, a fost adusă acasă într-o trăsură, sus, 
pe snopii de porumb, după cum mărturi-
sesc băştinaşii, acest alai prevestind naşterea 
unei personalități marcante. Școala Medie 
din satul natal Verejeni, Ocnița, o absolvă 
(1966) cu medalie de argint pentru merite 
la învățătură, făcând apoi, în acei ani grei, 
o facultate la Chişinău, alta la Moscova şi 
studii doctorale la Bucureşti. La anul IV 
de studii la Facultatea de Inginerie Econo-
mică a Politehnicii de la Chişinău este in-
vitată să activeze la Ministerul de Finanțe 
(1969). În 1971 solicită Ministerului (după 
legile acelui timp) permisiunea de a face a 
doua facultate, în domeniul literaturii, este 
tratată cu refuz, motiv de a se transfera la 
Ministerul Ameliorărilor şi Gospodăriei 
Apelor. În 1974 trece cu succes concursul de 
creație, apoi şi examenele la Institutul de Li-
teratură „Maxim Gorki” din Moscova, unde 
va studia şase ani în care va vizita cele mai 
importante teatre, expoziții interzise, cer-
curi literare, îşi va face o bogată biblioteca 
de carte românească, timp în care poeziile 
i-au fost solicitate, traduse şi editate de cele 
mai importante ediții unionale: Literaturna-
ia Gazeta (săptămânalul Uniunii Scriitorilor 
din URSS), SMENA, revista tineretului (ti-
raj: un milion o sută mii exemplare), Drujba 
Narodov, Komsomoliscaia Pravda (grupaje 
de poezii lirice), Sovetscaia Jenscina îi tra-
duce poeziile în peste 20 cele mai răspândite 
limbi ale lumii, într-un tiraj de peste un mi-
lion de exemplare. Revista unională CLUB 
îi editează primul CD în tiraj de 50 mii ex. 
cu un recital al autoarei de poezii traduse 
în l. rusă. Invidia basarabeană  nu-i va ierta 
acest mare succes, reținându-i cărțile 10 ani, 
marginalizând-o drastic, iar detractorii s-au 
grăbit să o toarne ca „pro română”. În pagi-
na sa de wikipedia, la Notable alumni, dintre 
miile de scriitori pe care i-a lansat în timpul 
întregii sale activități, Institutul de Litera-
tură „Maxim Gorki” o numeşte pe Renata 
Verejanu printre cei 50 mari scriitori, alături 
de E. Evtuşenco, B. Ahmadulina ş.a., deşi, 
aceşti poeți erau deja foarte renumiți, când 
tânăra poeta de la Chişinău abia edita prima 
carte. A fost cercetător ştiințific la Muzeul 
Dimitrie Cantemir al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, redactor şef la Teatrul Etno-
Folcloric „Ion Creangă”.

Din 1988 activează în societatea civi-
lă, fiind fondator şi lider al mişcării social-
culturale Cenaclul „Grai Matern”, cu care s-a 
aflat pe linia întâi a procesului de renaştere 
spirituală şi democratizare, promovând 
personalitățile interzise la acel timp: prima 
sărbătorire a Mariei Cibotari (1989), Jubi-
leul de 50 de ani a lui Dumitru Matcovschi 
(în timp ce poetul se afla pe patul suferinței), 
lansează filmul interzis a lui Vlad Ioviță şi 
Gheorghe Malarciuc... Un impact extraor-
dinar au Seratele de Creație de la Sala cu 
Orgă din Chişinău, care au reunit acade-
micieni şi mari personalități (Eugen Doga, 
Mihai Cimpoi, Dumitru Matcovschi, Anatol 
Ciobanu...) Apoi lansează o întreagă rețea 
de ONG-uri culturale şi mass-media, fiind 
aleasă şi realeasă preşedintele  Cenaclului 

„Grai Matern”  (1988-prezent), preşedinte-
fondator al   Agenției de Presă a Tinerilor 
Jurnaliști „AMP-International” (1991-2010), 
cu care a fost pe linia întâi a războiului de 
pe Nistru; preşedintele  Organizației Mon-
diale a Copiilor Talentați (1995-prezent) cu 
care a obținut statut participativ la Consiliul 
Europei (2001-2017), fiind invitată anual la 
Strasbourg, la diferite training-uri, reuniuni, 
festivaluri, conferințe internaționale, simpo-
zioane, congrese mondiale, Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei, în calitate de 
poet şi expert, lider de ONG cu statut par-
ticipativ), fiind şi co-fondator a cluburilor 
Consiliului Europei, primul fiind fondat la 
Chişinău; preşedintele  Federației din Mol-
dova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor 
UNESCO (2000-prezent, fiind membru activ 
al Federației Mondiale şi membru fondator 
al Federației Europene); preşedintele Acade-
miei Europene a Societății Civile (2003-pre-
zent); preşedinte al  Uniunii Internaționale 
a Oamenilor de Creație  (2017-prezent) şi 
alte structuri moderne ale societății civile 
cu care a lansat peste 100 de proiecte cultu-
ral/educațional/sociale, literar/editoriale şi 
mass-media, multe devenite o tradiție, fiind 
implementate an de an:  Festivalului-Con-
curs Internațional al Talentelor Lumii „Mi-
cul Prinț”  (regizor şi producător 1993-pre-
zent), cu care a lansat peste 50 mii de ti-
nere talente de pe toate continentele, trei 
ani desfăşurând festivalul la Bucureşti, sub 
patronajul Preşedinției, aducând dovada că 
România e țara copiilor talentați, contribu-
ind astfel la integrarea statului român în UE; 
fondatorul şi editorul Revistei „Micul Prinț” 
(1992-prezent) şi a Ziarului „Copiii Europei” 
(1997-prezent), primele publicații de cultu-
ră română pentru copii şi tineret cu adevărat 
libere şi independente din republică, prime-
le publicații transfrontaliere; desfăşoară la 
Chişinău Summit-ul Tinerelor Talente; Foru-
mul Oamenilor de Creație  (FOC),  Întâlniri 
de Elită, Lecțiile deschise ale poetei Renata 
Verejanu„EU AM DREPTUL” de la Palatul 
Național (2010-prezent);  Marșul Volunta-
rilor pentru Pace, Ora Consiliului Europei 
(în colegii), Săptămâna UNESCO (în licee), 
Asambleea în Deplasare a Tinerilor Europeni; 
Caravana Culturii Păcii, prima caravană din 
est spre vest, care porni de la Chişinău, şi cu 
care trecu din țară în țară, din capitală în 
capitală, până la Consiliul Europei (Stras-
bourg) şi UNESCO (Paris), unde membrii 
caravanei au fost primiți de înalte oficialități, 
şi multe alte proiecte unice cu care schimba 
mentalități.

Debutul literar îl face pe când era ele-
vă, în presa locală cu poezii şi proză scurtă. În 
presa republicană debutează în 1969, ziarele 
Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul 
public, Chişinăul de seară, Literatura şi Arta 
(pe timpul lui V.Teleucă) …revistele Mol-
dova, Femeia Moldovei, Columna (condusă 
de V. Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au 
susținut publicarea poemelor scrise total-
mente altfel decât era îmbâcsită presa de la 
Chişinău. Editorial debutează cu volumul de 
poeme „Până la dragoste” (1979), carte apoi 
tradusă de poeți moscoviți în limba rusă şi 
editată la editura Garda Tânără (Molodaia 
Gvardia, 1982), Moscova, dintre miile de 
cărți înaintate în concurs de editurile din 
URSS, cartea Do liubvi e una dintre puținele 
care obține premiul concursului:  Premiul 

Literar Unional „Maxim Gorki” (1983). Zeci 
de cărți de poezii, interviuri, maxime şi cu-
getări, romane au obținut premii la Saloane 
Internaționale de Carte de anvergură din re-
publică şi de peste frontierele ei (cărțile Vir-
gula amendată, Acest timp al iubirii,  În lu-
mea Renatei Verejanu. Maxime și cugetări, 
Metafora nemuriri, Provocați-mă... să devin 
genială, Eu am știut să fac din viața mea o 
sărbătoare, cărțile din colecția Ofrandă 
omeniei: a Munci, a Iubi, a Trăi; Vânzătorul 
vârstelor; Stema destinului ş.a.). În 2015 în-
cepe editarea a 12 volume de OPERE ALE-
SE, pe care le finisează în acest an. În 2016 
editează cea de-a treia antologie  „Poetul 
Dintre Milenii”, cea mai norocoasă antologie 
a poetei, numită biblia liricii moderne la Sa-
lonul Internațional de Carte, unde va obține 
unul din premiile importante,  Premiul 
Uniunii Scriitorilor din Moldova  (aprilie 
2018), apoi  Premiul „Antologia de Poezii a 
Anului 2017” la Festivalul-Concurs AVAN-
GARDA XXII (Bacău, septembrie 2018)) 
şi  Premiul Omul Anului  (alături de acade-
micienii Eugen Doga, Mihai Cimpoi, Ghe-
orghe Mustea...) oferit de Compania Publică 
„Teleradio-Moldova” la Concursul „Omul 
Anului 2017”. Este prima poetă a generației 
70-iste care s-a bucurat de înalta aprecie-
re a creației sale la importante Conferințe 
ştiințifice de la AȘM (2012, 2017), dedicate 
autoarei, Simpozioane la instituții universi-
tare (2014, 2015, 2016), expoziții unice de 
carte:  Expoziția-Eveniment „Poetul Dintre 
Milenii” (2017) de la Biblioteca Națională a 
Moldovei; Expoziția „Renata Verejanu – Po-
etul Dintre Milenii” (2017) de la Parlamentul 
republicii. Centrul Internațional Academic 
Eminescu la 16 ianuarie 2017 lansează Anul 
Renata Verejanu, care va continua şi la şcolile 
din Bucureşti. În 2018 poeta e protagonista 
unei cavalcade de întâlniri în cadrul Săptă-
mânii Poeziei cu Renata Verejanu, în 2019 se 
bucură de un evantai de evenimente şi Zilele 
Poeziei Moderne cu Renata Verejanu. E pro-
tagonista Festivalului Internațional de Poezie 
„Renata Verejanu”,  lansat în 2014 de Aca-
demia Europeană a Societății Civile în par-
teneriat cu Institutul de Filologie al AȘM, 
care se desfăşoară an de an, în perioada 1 
martie - 1 septembrie. Perioada 2007-2017, 
timp în care poeta luase şi locul  editorului 
propriului destin, e deceniul de aur în cariera 
literar-editorială a scriitoarei, perioadă nu-
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 Evenimente pe timp de pandemie

oamenii de creație nu au ce-
dat în anul 2020, an îndurerat şi 
intimidat de pandemia globa-
lă. După Gala Premiilor Uniunii 
Internaționale a oamenilor de 
creație, s-a muncit cu dăruire, şi, în 
continuarea Sărbătorii Naționale 
a Limbii, pe aleea clasicilor Lite-
raturii Române s-a desfăşurat un 
eveniment inedit: Spectacolul de 
Premiere a ediției a VII a Festivalu-
lui Internațional de Poezie „Renata 
Verejanu”, unul dintre evenimen-

tele cultural-literare care a fost un 
semnal pentru oamenii de creație, 
sugerându-le că e timpul să-şi re-
vină. compozitorul Eugen Doga, 
preşedintele Juriului Internațional, 
a numit spectacolul un „mare 
eveniment cu un impact extra-
ordinar”... au urmat conferințe 
ştiințifice internaționale, lansări de 
carte online, noi cântece, expoziții 
a artiştilor plastici, astfel UIoc 
a oferit un bun exemplu de bune 
practici. Daniel Verejanu a editat 
volumul „Metafora, comunicarea 

dintre conștient și inconștient”, fi-
ind şi editorul şi antologatorul care 
a îngrijit volumul Album „Renata 
Verejanu”. Destin în imagini şi care 
a lansat în cadrul Proiectului „al-
ternativa Societății” editarea a 33 
de cărți a poetei Renata Verejanu în 
colecția „Generația Dintre Secole”.

 Reporter MP
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ina Stana rebigan
Ina Stana Rebigan, artist plas-

tic (Giurgiu, România), membru 
titular al Uniunii Internaționale 
a oamenilor de creație (UIoc), 
a obținut Premiul I, la Secțiunea 
„Poezia în viziunea artiştilor 
plastici”, la ediția a VI a Festi-
valului Internațional de Poezie 
„Renata Verejanu”. Inspirată de 
creația poetei de la chişinău, Ina 
Stana Rebigan a văzut în culori 
mai multe poeme ale poetei Re-
nata Verejanu. câteva din aceste 
lucrări originale, ale artistului 
plastic de la Giurgiu, Revista 
„micul Prinț” le prezintă citito-
rilor săi îndrăgostiți de frumos. 
aceste lucrări sunt inspirate pe 
poemele verejaniene: Balansuar, 
actorul, Nu suport frumusețea 
perfectă, Femeie sunt pierdută 
în oglinzi, ce haine frumoase 
mai poartă iubirea, acuarelă...

artistul plastic Ina Stana Re-
bigan e o mare luptătoare pen-
tru adevăr şi dreptate. E un fi-
lantrop. E o mare admiratoare a 
frumuseții plaiului moldav, mo-
tiv pentru care a vizitat de  mai 
multe ori chişinăul. Este deţi-
nătoarea Trofeului la secţiunea 
"Poeziea în viziunea artiştilor 
plastici", ediţia VII, a Festivalu-
lui Internațional de Poezie „Re-
nata Verejanu”.

Reporter mP
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Microfonul liber
Continuare din pag.2

mETaFoRELE  
BLaGIENE

De pe poziţiile sale de diplomat, 
Lucian Blaga poetul îşi propunea să scrie 
în presa timpului: “Ni-e sufletul spadă/ 
De foc stinsă-n teacă”… Deşi focul e stins 
în teacă, sufletul e spadă de foc, şi de nu 
taie, nu loveşte, nu e ridicată, ci stă la lo-
cul ei, în teacă, - spada e spadă, mai ales, 
de foc: 

“Purtăm fără lacrimi /O boală în strune / Şi 
mergem de-a pururi / Spre soare-apune./ 
Ni-e sufletul spadă / De foc stinsă-n teacă / Ah 
iarăși și iarăși / Cuvintele seacă. / 
Vânt veșnic răsun / Prin cetini de zadă./ Pur-
ces-am în lume / Pe punţi de baladă./ 
Străbatem amurguri / Cu crini albi în gură./ 
Închidem în noi un / Sfârșit sub armură./ 
Purtăm fără lacrimi / O boală în strune / Şi 
mergem de-a pururi / Spre soare-apune./ 
Răni ducem – izvoare / Deschise subt haină./ 
Sporim nesfârșirea / c-un cântec, c-o taină”. 

(cântăreţi bolnavi) 

Descoperirile filosofice ale lui Bla-
ga despre metaforă şi locul metaforei în 
comunicarea dintre conştient şi incon-
ştient ar fi trebuit să aibă “semnificaţia 
însoţită de puternice rezonanţe a unei 
mirate „treziri”. Anume în eseul „Gene-
za metaforei şi sensul culturii” (din care 
cităm în acest studiu), Blaga vorbeşte 
despre omul „devenit om” (neapărat 
subiect creator), apreciindu-i semnifica-
ţia, deoarece „în om s-a finalizat evolu-
ţia” şi dincolo de el „nu mai e posibilă 
o nouă specie biologică, superioară lui”. 
Prin această constatare, care poate fi şi 
o întrebare, vorbind de „poziţia centra-
lă a omului în lume”,  despre omul care 
într-un fel sau altul ar fi „încoronarea 
de nedepăşit a evoluţiei”, despre „desti-
nul creator”, - filosoful român cheamă 
„eforturile gândirii” ale generaţiilor vi-
itoare. Or, preocupările dintotdeauna 
ale poetului şi filosofului Lucian Blaga a 
fost Omul „înzestrat cu un destin crea-
tor de cultură (metaforică şi stilistică)”, 
„destinul creator, cu sacrele sale rădăcini 
abisale” şi o lansare măreaţă de „intenţii 
revelatorii”. Omul creator se lansează „în 
existenţa întru mister şi revelare”, plină 
de primejdii, tulburătoare, dinamică şi 
creatoare. 

Rădăcinile blagiene, coborâte în 
“adânc de tristeţe”, permanent comuni-
că şi ţin strânsă legătura de contact cu 
“albastru înalt şi spiritual”. Constatăm în 
opera lui Blaga că cele mai adânci pro-
funzimi le deţine sufletul omenesc ale 
cărui rădăcini duc în adâncimi a sute şi 
sute de generaţii, în sufletul comun al ge-
neraţiilor. Anume la aceste adâncimi se 

produce comunicarea dintre conştient 
şi inconştient, comunicarea metafizică, 
comunicarea transcendentală. Anume 
la aceste adâncimi se găsesc cele mai 
cristaline şi profunde izvoare spirituale 
– metaforele blagiene. Aici ele se adună 
spre a se naşte sub “bolta înaltă a trans-
cendentului”. Având rădăcinile coborâte 
până la aceste izvoare ale memoriei co-
lective, în toată opera blagiană nu vom 
găsi nici o clipă în care existenţa creatoa-
re să-şi permită o “jertfă de sine”. Exis-
tenţa creatoare îşi impune ţelul, îşi tra-
sează calea, îşi caută rădăcinile pentru 
a asigura trăinicia, temeinicia, într-un 
cuvânt – adâncimile conştiinţei. Apre-
ciindu-le drept demonia rădăcinilor, 
Lucian Blaga constată: “În comparaţie 
cu planta, rădăcina are un aspect demo-
nic. Se simte din înfăţişarea ei că ea este 
eminamente organul efortului. Rădăci-

na este aceea care luptă cu substanţele, 
aderând şi eliminând”. În acest context 
de idei, anume Lucian Blaga cu firul său 
de lumină, şi anume Grigore Vieru (în 
spaţiul basarabean) cu firul său de iarbă 
− într-un cuvânt: cu mioriticul, au îm-
bogăţit prin poemele lor cultura româ-
nească. Luminat mistic în chip blagian, 
omul din lirica lui Vieru e urcătorul la 
cer, către firul de lumină al lui Blaga, e 
visător, deşi rana îi sângerează, e viguros 
ca firul de iarbă ce răzbate prin asfalt, e 
mereu dornic de viaţă.

 Sporind „calitatea comunicării, 
eficienţa comunicării” dintre conştient 
şi inconştient,  Metafora rămâne „mis-
terul suprem” al puterii creatoare. Astăzi 
tot mai des se vorbeşte de o terapie prin 
metafore, savanţii aducând dovada că 
aceasta constituie o „cale privilegiată de 

acces la inconştientul psihic”. Or, meta-
fora stimulează creativitatea, ocolindu-
se rezistenţa conştientă şi activându-se 
un alt tip de căutare internă a soluţiilor 
proprii. Mai multe cercetări în domeniu 
aduc dovada că metafora deblochează 
procese de comunicare şi procese lăun-
trice. Poet şi filosof al tristeţii metafizice, 
Lucian Blaga, opera căruia am norocul 
să o studiez de câţiva ani, a ştiut să dea 
expresie metaforelor fundamentale ale 
gândirii, în tăcerea căruia „profetismul“ 
se împacă atât de bine cu fiinţa rostitoa-
re, care, în cazul său, se înalţă până a fi 
înzestrată cu însăşi puterea creatoare. 
Lirosoful, „aplecat peste întrebările lu-
mii”, continuă să domine spiritele şi în 
mileniul al III-lea, să uimească gândirea 
noilor generaţii de creatori. „Supremul 
mesaj” pe care Lucian Blaga l-a transmis 
din perioada interbelică către alte se-
cole, mesaj ce extinde lirosofia sa până 
la proporţiile unui fenomen Blaga, e de 
fapt mesajul puterii creatoare către vii-
tor şi către lume. Lumea interioară do-
minată de puterea creatoare, având per-
manent nostalgia infinitului, generează 
lumina. Întreaga sa operă se impune 
printr-o „liberă rostire poetică”, cu cât 
mai liberă „cu atât mai deschisă şi mai 
pregătită este ea pentru neprevăzut”, şi 
„nu poate fi judecată decât prin pris-
ma corectitudinii sau a incorectitudinii 
sale”. Povestea acestei puteri a luminii 
la care munceşte poetul nu caută un 
loc „undeva jos sau undeva sus”, pentru 
a slobozi rădăcini şi a fi acea putere pe 
care autorul şi-o doreşte puternică, dez-
mărginită, deoarece fundamentul îi este 
săpat în sufletul şi gândul lui, care atât de 
insistent a insuflat necesitatea colaboră-
rii dintre gând şi suflet: „Nu ştiu nici azi 
pentru ce m-ai trimis în lumină./ Numai 
ca să umblu printre lucruri/ și să le fac 
dreptate spunându-le/ care-i mai adevă-
rat și care-i mai frumos? (Scrisoare)

Mesajul de filosofie „poetică” a 
lui Lucian Blaga e un îndemn spre a pă-
trunde alte şi alte niveluri ale adâncimii 
conceptului „metaforicului”, concept 
ridicat la o „dimensiune categorială”, 
cărui lirosoful îi acordă un loc privile-
giat în definirea creaţiei, a „omului de 
cultură„ şi a puterii creatoare ca putere 
absolută, unica în putere să sesizeze, să 
pătrundă metafora în clipa comunicării 
dintre conştient şi inconştient. Or, co-
municarea unică, comunicarea dintre 
conştient şi inconştient, este în viziunea 
lui Lucian Blaga, Metafora. Altfel spus, 
patrimoniul cultural imaterial care se 
cere cercetat şi potenţat.

Daniel Verejanu
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Editorul

mită Al cincilea anotimp (după poezia scrisă 
în 1979,  Al cincilea anotimp, nemurirea,  şi 
editată în Ofrandă omeniei, 1989). În aceas-
tă perioadă scriitoarea a avut sute de lansări 
de carte, evenimente literare unice la biblio-
tecile publice, licee, colegii, instituții univer-
sitare, în tabere de vară, la Palatul Național, 
Palatul Republicii, Teatrul Național „Mihai 
Eminescu”, Sala cu Orgă, pe Aleea Clasici-
lor...

În 2010 a primit înalta demnitate de 
stat Om Emerit al Republicii Moldova. Pen-
tru susținerea acestei distincții stă argument 
activitatea culturală originală şi opera sa: 
peste 70 de titluri de carte de autor (volume 
de versuri, romane, interviuri, eseuri, ple-
doarii, opinii, cronici, maxime şi cugetări, 
portrete, proză filosofică). În 2020-2021 edi-
tează încă 33 de cărți în Colecția ”Generația 
Dintre Secole”, astfel atingând cifra de 100 
titluri de carte de autor. E coautor la alte pes-
te 50 de volume importante, Renata Vereja-
nu fiind prezentă în enciclopedia Femei din 
Moldova  (2000), în calendarele naționale a 
marilor personalități a Bibliotecii Naționale 
din Moldova, în antologii (a celor mai mari 
poeți români) traduse în limba engleză şi 
editate în România, SUA, Australia.

Criticul literar Ion Ciocanu (redac-
torul plachetei de debut), o considera pe 
poetă „cu un pas înaintea timpului său, a 
generației sale”.  Cartea legendă, constitui-
tă din cinci manuscrise reținute zece ani şi 
editate de editura unică (a statului) în vo-
lum antologic  Ofrandă omeniei, în 1989, 
cu grafie chirilică, e prima antologie a unui 
poet basarabean al secolului XX, care dă 
riposta unui regim odios, regimului totali-
tar, volum care peste decenii trece cu dem-
nitate frontierele republicii, fiind editată în 
colecția Opera Omnia la ed.TipoMoldova, 
Iaşi. În prezent Ofrandă omeniei  a ajuns la 
ediția a 6-a, fără ca în poeme să se redac-
teze o virgulă sau o silabă, volum care prin 
abundența de idei curajoase, prin origina-
litatea mesajului, metaforelor a înnobilat 
lumea, a inspirat poeții    60-ti, 70-ti, 80-ti 
şi continuă să inspire generațiile mileniului 
trei de pe ambele maluri ale Prutului.  „La 
apariția  Ofrandei omeniei  am ştiut că sunt 
unul dintre poeții adevărați ai “generației 
dintre secole”, recunoscu mai târziu poeta, 
neaderând la nici o grupare. În acei ani, Re-
nata Verejanu era poetul „generației de pe 
linia întâi a renaşterii, a procesului de de-
mocratizare”, cărei ia zis: „generația dintre 
secole”. Ofrandă omeniei, afirmă acad. Mihai 
Cimpoi, a fost şi rămâne mai mult decât un 
volum, e ars poetica scriitoarei. În comuni-
carea prezentată la Conferința ştiințifică de 
la AȘM (2012), acad. Mihai Cimpoi afirma: 
„Dincolo de catagrafierea ripostelor mora-
le şi a fiziologiilor sociale, de cardiograma 
timpului însuşi – bolnav, vitreg, măcinător 
– adevărat timp bacovian ce înstrăinează 
ființa, o „osteneşte”, o încarcă cu nervi, ceea 
ce conturează un portret de grup, dăm de un 
autoportret al poetei, surprinzând în regis-
tre diferite – de clipe frumoase „goetheene”, 
de inspirație lirică pură, de „mici bucurii”, 
de „convorbiri cu florile”, de „colind de la 

mama”, de „gestul timpului”, de „cântece 
de crizantemă”, de „sondele iubirii” ce stor-
ceau „ecou fierbinte”, de „mirare a inimii”. În 
prefața la a doua antologie „Eu am știut să 
fac din viața mea o sărbătoare (2012) isto-
ricul literar constată: „Nota individuală pu-
ternică o dă un eticism ardent, programatic, 
de o înaltă tensiune, însemn al unei împă-
cări / neîmpăcări trăite la cote dramatice, 
în momente de sfâşiere lăuntrică, de durere 
şi supărare. De aici spiritul justițiar al poe-
tei, punerea în cumpănă valorică şi morală 
a tot ce se întâmplă şi a tot ce i se întâm-
plă. Umbra zeiței Themis e în fiecare rând, 
în fiecare mărturie, în fiecare trăire, în dia-
logul permanentizat cu Celălalt căruia i se 
adresează mesajul. „Cerul zilei” care loveşte 
„cerul nopții” stârneşte o reacție sufletească 
aparte. În lupta în care e angajată nu poate 
să accepte condiția de învinsă: „Și mă simt 
în toate învinsă, / dar supusă nu pot fi. / Sunt 
datoare c-o iubire / clipei în care voi muri.” 
E o emoționantă mărturisire aici, cu valoare 
de conduită morală”. În studiul publicat în 

Revista „Luceafărul”, acad. M. Cimpoi afir-
mă: „Un alt merit deosebit al Renatei Vereja-
nu este acela de a cultiva formula poeziei de 
inspirație socială şi națională, în spiritul Le-
onidei Lari sau Anei Blandiana. Ea imnifică 
paternii spirituali (Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
Eminescu), adresează ode democrației şi 
Europei (Tinerețea Europei adună hrană 
Păcii mondiale), elogiază dorul de Spania a 
lui Federico García Lorca, îşi plânge împre-
ună cu neamul destinul: „Sufletul meu retras 
în cearcăne grele,/ Nesupus învățăturii lui 
Karl Marx, –/ Numără zilele – bârne pilite-n 
surcele/ Sărăcite-n culori, adevăr... sânge ars 
/Jalea unui popor, a unei lumi învinuite... /
Jale, venind din dezordine, din apocalips, /
Sfârtecă efemere uși zăvorâte... /O, cinstea 
și dorul meu neînvins...” (Noțiune de neam, 
1980).

Opera poetică şi activitatea Renatei 
Verejanu sunt apreciate de critici şi istorici 
literari, oameni de cultură, scriitori din Mol-
dova, România, Canada, Italia, Germania, 
Federația Rusă, Olanda, Danemarca, Ucrai-
na, Chile, Bulgaria, Franța, Australia: acad. 
Mihai Cimpoi, acad. Ion Druță, acad. Eugen 
Doga, acad. Anatol Ciobanu, acad. Dumi-
tru Matcovschi, E.S. Ion Brad, E.S. Nicolae 
Mareş, dr.hab.Ion Ciocanu, dr. hab. Aliona 
Grati, dr.hab. Mihai Dolgan, dr. hab. Vasile 
Bahnaru, dr.Veronica Popa, dr. Gheorghe 
Badarău, dr. Tatiana Botnari, scriitorii: Ovi-
diu Bufnilă, Gheorghe Malarciuc, Leonida 
Lari, Anatol Codru, Alexandru Cozmescu, 
Ioan Barbu, Romeo Tarhon, Daniel Ioniță, 
Victoria Milescu, Iurie Colesnic, Melania 
Cuc, Anatol Ciocanu, Victor Teleucă, Gali-
na Codreanu, Teodor G. Calcan, Ion Proca, 
Victor Prohin, Liliana Liciu, Victor Dum-
brăveanu, Claudia Partole, Vera Crăciun, 

Victor Ladaniuc, Vasile Popovici, Lidia 
Grosu, Maria Filipoiu, Nina Slutu-Sorocea-
nu, Irina Stavschi, Alexandra Iunco, Elena 
Șatohina, Corin V. Petraru, Anatol Coben-
cov, Oana Preda, Ion Cuzuioc, Cristina 
Firoiu, Galina Furdui, Maria Tonu, Tudor 
Palladi, Galina Erşova, Alexandr Mihailov, 
Plamen Iordanov, Arcadie Suceveanu şi 
mulți alții.

SCRIERI:  Până la Dragoste, 
Chișinău, 1979, Virgula amendată,  Oameni 
dragi, Drum spre adevăr,   Fără erou însem-
nat,  Dreptul de mamă,  Acest timp al iubirii, 
La o margine de ieri,  101 poeme de Renata 
Verejanu, București, 2009; În lumea Renatei 
Verejanu, Maxime și cugetări, 2010; În lumea 
Renatei Verejanu, Interviuri, 2010; În lumea 
Renatei Verejanu, Societatea Civilă; Colin-
dele iubirii,    2011, Opinii, despre un secol 
mizerabil și politicienii săi; Generaţia dintre 
secole (portrete); Pledoariile Renatei Vereja-
nu; Chișinău-București, București-Chișinău, 
2012; Provocaţi-mă… să devin genială, 2012; 
Iubesc..., Metafora nemuririi, Plâng flăcări-
le-n mine, Iubirea pe toate le vede,    Geniul 
invizibil (roman),    romane și poezii pentru 
copii: Soarele pătrat, Eu am dreptul, Cadoul 
florii, Colindul pierdut, Steaua SBC; antolo-
giile: Ofranda omeniei, 1989, din cinci cărţi 
reținute 10 ani; Eu am știut să fac din viaţa 
mea o sărbătoare, 2012; Poetul Dintre Mile-
nii (600 pag.), Colecţia „Ofranda omeniei”– 
din nouă cărţi în 3 volume; a Munci, a Iubi, 
a Trăi (2007); Vânzătorul vârstelor, Stema 
destinului, 2007, Colecția „Generația Dintre 
Secole” 33 volume; OPERE ALESE în 12 volu-
me; cărți traduse în alte limbi: Do libvi, Mos-
cova,1982, На ненависть только себя не 
потрачю, Chișinău, 2012 ;, In the world of 
Renata Verejanu, Interviews, Chișinău, 2012 
; In the world of Renata Verejanu,    Savings 
and Thinkings ( Ch., 2012); The invisibil ge-
nius of the Basarabian literature: Poetry of 
Renata Verejanu, read again after years.  В 
час когда кто-то любит тебя Chișinău 
2019 ş.a.

Autoarea se bucură de referințe cri-
tice adunate în Biobibliografia „Poetul me-
taforei în flăcări – Renata Verejanu” (editată 
de Biblioteca municipală B. P. Haşdeu, în 
colecția „Memoria Chişinăului, 2012/2013, 
în monografiile „Geniul invizibil al liricii mo-
derne. Anul Renata Verejanu”, „Poeta Renata 
Verejanu e mama mea”,  în cele şapte volume 
de Antologii ale Festivalului Internațional de 
Poezie „Renata Verejanu” şi multe alte sur-
se scrise şi online. Renata Verejanu e mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din 
1990, preşedinte al Uniunii Internaționale a 
Oamenilor de Creație din 2017.

„Renata Verejanu este poeta care nu 
se aseamănă cu nimeni”, - afirmă colega de 
generație, poeta Galina Furdui, în comuni-
carea sa de la Conferința ştiințifică „Poetul 
Dintre Milenii”, de la Academia de Științe a 
Moldovei (2017)  

„Asemeni reginei geto-dacilor To-
miris, vestită prin frumuseţea ei morală, 
curajul şi credinţa nestrămutată în ideea de 
libertate, Renata Verejanu mai e pe linia în-
tâi a luptei nevăzute pentru adevăr istoric, 
frumusețea limbii române şi întregirea nea-
mului”, afirmă dr. Veronica Popa, în studiul 
publicat în Revista „BOEM@”. 

(Din "Realităţi Culturale", nr.11, 2020)
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Cercul "ARS PO(I)ETICA" 
cenaclul „Grai matern”, fondat 
şi condus pe scriitoarea Renata 
Verejanu, prin ramificările 
sale, a venit la cei mai mici. 
cercul „aRS Po(I)ETIca" din 
ȘP nr.12, „anatol Popovici”, 
din capitală, a descoperit 
câteva nume pe care doreşte să 
le cunoască şi cititorii: Gabriela 
Tănace, David Surachi, Eva 
cotrobai, Sofia Bolea, monica 
avtudov (toți prezenți în 
pagină), precum şi Nica Sîrbu, 
Vlad Tornea a căror primele 
cărți se pregătesc spre editare. 
Felicitări, dragi tineri condeeri.
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 Eu, sunt Andreea  MIRON

Așa au decis tati și mama,
Ca să vin pe lume-toamna.
Eu sunt rodul iubirii părinților mei-
A mamei Diana și tati Andrei.

Iar fiindca tati, mă  iubește la nebunie,
Mi-a dat ca să port numele lui, MIE.

Sunt ANDREEA  MIRON ! Cum vă pare?
Pentru părinți cea mai gingașă  floare!
Sunt ageră, chiar un pic șmecheriță,
Dar pentru ei cea mai dulce fetiță!

Sunt mândră, că am și un frățior.
El se numește Darius Miron.
E încă mic și  nu prea vorbește,
Dar știe exact că Andreea îl iubește.

Mi-i drag să o ajut pe a mea mămică,
Însă când vin de la grădiniță.
Mai stau și mă  joc cu frățiorul,
Mai dau prin casă  cu aspiratorul,
La bucătărie o ajut pe mami la cină,
Deoarece sunt o gospodină!

Așa îmi zice tata,
Acasă când vine.
 Își  sărută fata,
Adică pe mine.

Ne ia sus în brațe foarte ușor,
Pe mine și pe al meu frățior.
Acum să vă spun la ureche o taină:

Am o familie super de faină!
Sunt fericită și o zic tuturor
 Eu, care sunt –
           ANDREEA MIRON!!
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Liviu DAMIAN la 85 ani
RUGa  ȘI  PRoVERBUL  o  BINEcUVÂNTaRE 

ÎN  PoEZIa  LUI  LIVIU  DamIaN 
Poetul, eseistul, traducătorul, 

promotorul unei noi generații de scrii-
tori  (a poeților de pe linia întâi a proce-
sului renaşterii naționale), Liviu Dami-
an poate fi numit Salcâmul din prag, 
precum şi-a numit poetul un volum de 
poezii, salcâmul din pragul istoriei vi-
trege, salcâmul care „firea nu şi-o schim-
bă/ ca altora să placă”. Simbolistica sal-
câmului în poezia lui Liviu Damian are 
puterea legăturii cu strămoşii, cu istoria 
milenară, dar şi cu generațiile viitoare, 
salcâmul fiind prieten şi părinte, e însăşi 
poetul în clipa supremă, căreia îi zicem 
viață. În prefața la cartea Salcâmul din 
prag, acad. Mihai Cimpoi constată că 
Damian e poetul care „va conta pe ve-
ghea memoriei, pe statornicia idealuri-
lor umane, pe rădăcini”. Salcâmul din 
prag e una dintre cărțile în care poetul 
va cultiva poemul nu în chip de rugă, ci 
cu suflet de rugă modernă, libertatea de 
imaginație oferind o imensitate de ver-
suri devenite cugetări, proverbe: „Du-
minica este ziua întâlnirii cu tine însuți” 
(poemul A fi fecior), Dorm cărțile în bi-
blioteci/ Şi lumânările în sfeșnice ( poe-
mul A fi în somn), „ghimpele e dulce dacă 
nu-i străin”, sau „de pleacă-o toamnă ori 
se duce-o zi/ plecarea lor e pentru tot-
deauna”, pentru că „Memoria e țara 
unde ne vom întâlni”, afirmă poetul me-
taforelor filosofice, a rugilor promotoare 
de demnitate şi curaj artistic. În lupta sa 
pentru lumina adevărului, poetul 
cunoaşte din propria experiență: „Cine-
a purtat / un felinar în vânt / știe cât e de 
scumpă / o fărâmitură de lumină.”/ 
(Aştept un arici). În creația poetică a lui 
Liviu Damian avem „mai multe forme 
de verificare şi interogare a eului, de 
confruntare a sa cu destinul. Una, şi pu-
tem spune cea mai spectaculoasă, este 
cea de sfidare, de opunere şi rezistenţă 
activă, de luptă. Puterile colective de 
constrângere şi mortificare ale statului-
tiran totalitarist se lasă întrevăzute pre-
tutindeni, ca şi revolta poetului, declan-
şându-se cu virulenţă, nestăvilit, direct 
ori sub diferite deghizări alegorice ori 
simboluri culturale” (Cuțitaru, 2012). 
Poetul de la Corlăteni nu practică o po-

ezie religioasă, nici rugăciuni tip Ioan 
Alexandru, Radu Gir etc. Ruga lui Liviu 
Damian nu e rugăciune, autorul/eroul 
liric nu cade în genunchi în fața cerului, 
ci sfredeleşte cu sufletul „o fereastră în 
toamnă” oferind deschidere. Ruga lui 
Damian nu e întristată (Ruga de seară a 
lui Tudor Arghezi), ci este „Nervura 
care mai cântă/ în poarta amurgului” 
deşi „s-a îngălbenit frunza” (poemul 
„S-a îngălbenit frunza”). Fiind mai 
aproape de Rugă pentru România a lui 
A. Păunescu, mesajul poetului basara-
bean oferă continuitate (ca şi Rugă de 
seara a Leonidei Lari, Reaprindeți can-
dela a lui Grigore Vieru). De mai trăia 
poetul, curajul său l-ar fi adus în fruntea 
mişcării de renaştere națională, şi câte 
alte cărți ar fi scris în libertate… În con-
strângerile regimului totalitar, versul lui 
Damian nu acceptă umilința rugăciunii, 
ci admite binecuvântarea sacrului sufle-
tesc şi trăinicia mesajului, în clipe supre-
me poetul îşi răsfață sufletul în binecu-
vântarea rugii sale către părinți: „Părin-
te, focul ce-ai purtat/ și ai spus că este 
dor/ fidel prin vreme te-a urmat/ și s-a 
făcut izvor”. Un întreg mănunchi de po-
eme, în care poetul nu foloseşte cuvinte-
le mamă sau tată, ci părinte, o sublimă 
măreție în adresarea către oamenii 
scumpi şi dragi: („te rog, părinte, de mă 
iartă/ te rog, părinte, să mă ierți/”), con-
tinuând cu o suită de poeme/rugă: „Pă-
rinte, alături de soare”, „Părinte, te pierd 
în cuvinte” ş.a., rămânând stăpânul în 

comunicarea perfectă dintre om şi natu-
ră („salcâmule, mi te închini”). Ruga lui 
Damian a sugerat neîmpăcare, protest, 
răzbunare sufletească, Salcâm în floare 
fiind poemul care încununează chema-
rea profundă, care, ca şi poetul, „nu s-a 
vândut/ Spre a-şi spori norocul”, fiind, 
dintre cei mai importanți poeți basara-
beni din a doua jumătate a secolului XX, 
cel mai fără de noroc. O sinceră mărtu-
risire cu valoare de conduită morală, o 
ars poetica însemnată în întreaga carie-
ra literară a poetului. După această măr-
turisire, îndemnul poetului către cei de 
azi şi de mâine, să se roage de „nemuri-
rea salcâmului” său, capătă altă profun-
zime: „Rugați-vă pentru nemurirea sal-
câmului meu/ Poeți cu lire înstelate /Și 
voi stejari de pe cetate /Și peşti ce 
fulgerați în eleşteu./ Că el curat răsărind 
din lut /Prin trai sfințindu-şi locul/ La 
rai nu s-a vândut/ Spre a-şi spori noro-
cul. /De căngile rădăcinilor sale/ Se mai 
țin casele, dâmbul /Cum de norme mo-
rale – /Sufletul, blândul.” (Salcâm în 
floare) Poemul Salcâmul din prag e o 
rugă bărbătească, de brav ostaş al 
demnității. Liviu Damian nu era poetul 
care să se roage în fața regimului totali-
tar. Fiecare rugă a Poetului este către 
univers, către cosmos, către viitor, către 
urmaşii care vor şti să ocrotească nemu-
rirea poetului, să o valorifice, să o pro-
moveze pentru a o aduna poem cu 
poem, rugă cu rugă la patrimoniul cul-
tural național: „SĂ  FIE  PACE-N  LUME 
şi ploaie pe meleag să nu ne părăsească 
salcâmul ocrotitorul din prag.” Poeziile 
rugă, versurile cugetări, proverbe – par-
tea filosofică a liricii lui Liviu Damian e 
partea rezistentă a operei sale, care ră-
mâne actuală şi întreține nemurirea lui 
Liviu Damian. E patria poetului, e nea-
mul trăitor nu în spațiul marginalizat, ci 
în timp, în timpul infinit. E patria cea de 
acasă, din suflet, e demnitatea. E Mân-
drie şi răbdare, pentru cenzura timpului 
– un simplu nume de carte, pentru autor 
e spațiul extins pe care-l vor însufleți că-
utările sale, versurile sale, poezia sa – 
adevărată ruga către natură, către viață, 
către viitor, rugă a demnității sale de 
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Poeţi din sec. XX
Om al cetății, care cu mândrie şi răbdare 
purta ascuns în suflet Cavalerul de 
Lăpuşna. Și dacă rugăciunea, ruga este 
unitatea de măsură a dragostei (Sf. Au-
gustin), poezia lui Liviu Damian  e ma-
rea dragoste de adevăr, de dreptate, de 
omenie, e Partea noastră de zbor (nu-
mele altei cărți de poeme), e partea de 
zbor către renaşterea spirituală, 
renaşterea națională la care a contribuit 
mult şi poetul rugilor astrale şi al pro-
verbelor poetice. Spunea un filosof, că 
versul devenit proverb  e şoptit poetului 
de puterea divină şi sunt versuri geniale. 
Astfel, poetul crescut fără tată, „n-a fost 
singur niciodată/ cum nu ne este singur 
dorul”. Cosmosul i-a sugerat versuri de 
cea mai înaltă calitate, devenite prover-
be. În lirica lui Liviu Damian dragostea 
deschide uşile unor rugi aparte,  a 
înțelepciunii, a imaginației transparen-
te, cărei deseori nu e posibil să-i depis-
tezi profunzimea de la o primă lectură, e 
necesară o lectură continuă, o legătură 
permanentă cu poetul pentru a-i depista 
crezul. Rugă poetului e pentru curajul 
omului, pentru puterea noastră de  a nu 
ceda „În fața acelui/ Care mă-nfruntă”. 
În poemul Eu locul de muncă nu îl ce-
dez, din ultima sa carte, poetul produce 
o rugă-curaj, rugă de-ncurajare a sine-
lui, de confirmare a competențelor, a ta-
lentului omenesc care nu cedează: La 
masa de scris În creştetul nopții În gura 
durerii În roua din vis În fața acelui Care 
mă-nfruntă Eu locul de muncă nu îl ce-
dez. În volumul Coroana de umbră gă-
sim o splendidă rugă pentru părinți, 
pentru înalt, pentru sublim sau pur şi 
simplu o rugă pentru O zi „ca niciuna”, 
„trecută printr-un fluier blând” sau „ur-
când ca iedera la cer”, în care poetul roa-
gă: „S-o scriem – că trece…” O zi oprită 
sub un pom sălbatic,/ O zi ascunsă într-
un roi de-albine/ O zi şi un dans pe jăra-
tec/ O zi şi un sân de suspine. /S-o scri-
em – că trece… /Muntele, marea /Îşi 
schimbă culoare/ E seară. E rece./O zi ca 
niciuna /O caută luna /Umblând peste 
mări cu lumina/ Dar iată că ceața Închi-
de cortina. (O zi) Poetul „cu duh explo-
ziv” şi „molipsitor de viață” din a cărei 
„cultură aleasă” izvora „o linişte înflăcă-
rată”, scrie prietenul său, poetul Grigore 
Vieru, în prefața ultimei cărți pregătită 
de Liviu Damian şi editată în anul plecă-
rii sale în nemurire. Volumul de poezii 

şi poeme „Oile albe, oile negre…” e car-
tea doldora de proverbe şi înțelepciune, 
în special poemul „Cavaleria de 
Lăpuşna”.: „Ștefan Vodă către solia mos-
covită” (Când ziua ce vine e fără pereche/ 
noi scoatem din suflet mândrie mai ve-
che), de curaj şi conştiință națională, 
ruga fiind subtil folosită în toate capito-
lele volumului: „Bucurați-vă, prieteni,/ 
pentru bucuria mea ciudată/ pe care 
încă nu o pot descrie” (Călătorie în ori-
ent). Proverbul, acest ecou al experienței 
prin care a trecut poetul, personalitatea 
cu demnitate de sine, cu verticalitate, cu 
dragoste de neam şi țară, nu e o simplă 
cugetare, e mesajul memoriei colective 
pe care poetul îl trimite către viitor, deşi 
mai este ținut cumva în umbra celora 
care s-au temut de el. Încercarea poetu-
lui în timpuri grele să vorbească despre 
sacru pe cât se poate de simplu, nu l-a 
salvat: „Mamă, noi suntem ochii tăi. /
Mamă, noi suntem râsul tău. /Mamă, 
noi suntem visele tale. /Mamă… /Fără 
vârstă e apa a ei strălucire. /Fără vârstă e 
viaţa izvorând din iubire./ Și doar clipa 
aceasta ce dă-n floare şi ţine/ e de-o vâr-
stă cu roua/ e de-o vârstă cu mine. (Stră-
lucire) 

În zecile de titluri de carte de 
autor, Liviu Damian „creator original şi 
de mare talent” (M. Dolgan), din scurta 
sa viață de creator: poezii, eseuri filoso-
fice, publicistică socială, poezii pentru 
copii, o parte a creației sale fiind aduna-
tă în cele două volume de Scrieri alese 
(editate în 1985), în antologia Mândrie 
şi răbdare (2017), ‒ Liviu Damian şi-a 
conturat un nume clar în literatura ro-
mână. Azi, martorii oculari, stau ca-n 
palmă: „Viața ne era ca-n palmă/ În 
văzul întregului sat/ În văzul întregului 

cer/ Bătrânii care s-au trecut/ Bătrânii cu 
pletele albe /Sunt martorii noştri/ Copiii 
din drum, din porți, /din frunze /soarele 
împărat luna fecioară stelele multe /pes-
te ograda rotundă /ținută de mama în 
văzul întregului sat./ Ne era plânsul ca-n 
palmă/ Lacrima trecea la vecini. /Râsul 
venea de nu ştiu unde /De peste gânduri 
/Din alte curți /Atâția martori curați,/ 
Ne cumpărați şi neclintiți /Acolo-n deal 
avem/ Sub cruci de lemn/ Atâția-n lea-
găne şi-n prag /În flori de tei şi-n ram de 
fag…/ Poezia citată e din volumul Ca-n 
palmă, carte care a supărat grav regimul 
totalitar, lucru pentru care poetul a avut 
de pătimit. Azi, prezent în mai multe 
ediții a Calendarului național al mari-
lor personalități ale literaturii şi culturii 
române, în noi şi noi volume, opera lui 
Liviu Damian se cere cercetată. Liviu 
Damian „este scriitorul care nu a vrut să 
se lase absorbit de vremuri. Demnitatea, 
curajul, puterea spirituală, cultura poe-
tică aleasă” (Lucia Țurcanu. Poetul-verb. 
Prefață la Liviu Damian. Din rană creşte 
ramul) a poetului va dialoga permanent 
cu timpul, cu salcâmul, cu verbul, cu 
cosmosul, cu infinitul universului, ră-
mânând a fi cel dintotdeauna: mândru 
şi răbdător… Cum mărturisea într-un 
interviu Vladimir Beşleagă (după ce a 
mers la Corlăteni-Bălţi, acolo, unde, 
în cimitirul din inima satului, odih-
neşte poetul, între mama Efimia şi tata 
Ştefan): „Deasupra frunţii, ca un arc al 
destinului său dificil, dar de o rară în lu-
mea noastră demnitate, lucesc în bronz 
cuvintele testamentare, una dintre cuge-
tările poetului, un proverb în chipu-i de 
rugă: «cuprinde-mă cu linişte, pămân-
tule, cum te-am cuprins şi eu…» Vla-
dimir Beşleagă, zicea, citez: Acum mă 
dau la o parte.  Să ascultăm…poetul”: 
„Verde matern, verb matern /Codrul te 
vede veşnic verde,/ Nisipul te vede al 
nimănui, /Mutul te vede al mutului. /
Harnic te văd dăruiţii cu har, /Fără de 
sare – duhul sărac./ Marea îţi soarbe 
cuvântul amar, /Munţii cu fag stâncă te 
fac. /Când vorba mă minte alunec din 
minte /Şi intru supus în infern /Decât să 
vântur pe vânt cuvinte /Din marele verb 
matern./ Mă văd prin vremi ce demult 
au apus: /În vârfuri de suliţi e capul meu 
dus/ Și-n urmă huma lacomă strânge /
Verbe materne - lacrimi de sânge.”

Daniel VEREJaNU
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Eroii adevărați ai timpului –

Redactorul: Indubitabil, 
profesia de pedagog e una 
din cele mai nobile, ci poate 
fi şi una din cele mai riscan-
te. Mai ales acum, pe timp de 
pandemie. Doamnă Director, 
de ce ați ales anume această 
profesie?

Directorul: E o profe-
sie nobilă de știi să crești o 
pleiadă de personalități cu 
care se va mândri societa-
tea, neamul, țara. Poate fi și 
o profesie riscantă în cazul 
în care noile generații nu ar 
găsi teme de dialog cu pro-
fesorii. Cred că elevii, sau 
părinții dânșilor, sesizează 
că e ceva aparte în felul de 
studii aici, la școala noas-
tră, îndată ce au ales să facă 
studii, carte anume la școala 
nr.12, „Anatol Popovici”. 

Red.: Școala pe care o 
conduceți e printre cele 
mai frumoase, mai origina-
le, susțin unanim şi elevii şi 
părinții lor, grație Domniei 
Voastre şi echipei de profe-
sori. Azi, în aceste timpuri 
îndurerate, anume profesorii 
sunt eroii adevărați. Bucură 
profesionalismul şi curajul 
DVS şi a echipei de profesori 
de a decide redeschiderea, 
în condiții de pandemie, a 
mai multor cercuri în şcoală: 
Arta Vorbirii, cercurile de 
dans sportiv şi dansuri po-
pulare, Cercul „Ars Poietica”. 
Vorbind cu mai mulți elevi 
am constatat că ei sunt mân-

Daniel Verejanu, redactorul 
Revistei „micul Prinț” 

în dialog cu
doamna Dorina Zaborțev, 

directorul şcolii primare nr.12, 
„anatol Popovici” din capitală

dri că pot frecventa aceste 
cercuri. Importă acest lucru 
în societate?

Directorul: Muzica, po-
ezia, dansul, arta vorbirii 
descoperă talentele elevilor 
noștri, îi fac mai frumoși, 
mai interesanți. Cum pu-
tea, o școală atât de îndră-
gită de copiii talentați de pe 
Ciocana, să nu dispună de 
aceste cercuri... Mai ales că 
mulți elevi au adus dova-
da talentului lor nu doar la 
nivelul școlii, bucurându-ne 
pe noi, pedagogii, dar și pe 
părinții lor cu importante 
premii, medalii, trofee la 
competiții de pe sector, dar, 
lucru foarte îmbucurător, 
și la nivel național și chiar 
internațional. Despre aceste 
succese vorbește mass-media 
republicană, televiziunea 
publică etc.   

Red.: Aceste fărâme, prin 
care elevii contribuie la cre-
area prestigiului şcolii, par-
ticipând la atâtea concursuri 
naționale şi internaționale de 
prestigiu, cum le apreciați?

Directoarea: Mă bucură 
aceste frământări ale celor 
mai activi elevi, susținuți 
de diriginți, de părinți, de 
toți noi, corpul didactic, mă 
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Învățătorii... 
bucură această simțire de 
inițiativă și participare la 
înfrumusețarea timpului în 
care trăim, dorința multor 
elevi și părinți de a fi parte la 
această splendidă aventură 
care este spațiul școlii, viața 
școlii, succesul școlii, presti-
giul școlii, și deci, prestigiul 
comunității, al orașului, 
în fine, al țării în care tră-
im. Mă bucură meditațiile 
elevilor școlii noastre asupra 
unor probleme care s-ar pă-
rea că nici adulții nu oricând 
reușesc să le încununeze cu 
succes. Certitudinea acestui 
spațiu, zis școala, pe care ei, 
elevii, vor să-l cucerească, 
să-l umple de conținut origi-
nal, cu succes la învățătură, 
performanțe în activitățile 
extrașcolare – nu poate să 
nu ne bucure atât pe noi, 
profesorii, cât și pe părinții 
lor. Cel mai important e fap-
tul că prin muncă asiduă, 
zi de zi, insistență, voință, 
perseverență... se ating aces-
te reușite de care se bucură 
ei, elevii, și aceasta dă un 
imbold de a dori să urce noi 
trepte.

Red.: Prin toate marile 
sărbători (Clopoțelul sună, 
sună, Sărut mâna dragă profe-
sor, Balul celor mici, Să trăiți, 
să-nfloriți, O țară, o casă, un 
plai, un grai, Copilărie dul-
ce păpădie...) desfăşurate în 
şcoala pe care o conduceți, de 
fiecare dată Dumneavoastră 
sunteți prezentă, străduindu-
vă să faceți şi mai misterioa-
să frumusețea graiului stră-
bun, evidențiind importanța 
tradițiilor neamului nostru...

Director: Omul care-și 
iubește și respectă graiul, 
cultura, tradițiile neamu-
lui său, va ști să prețuiască 
și cultura altor popoare, au 
confirmat marii filozofi. 
Aceste flori, elevii claselor 

primare, sunt mugurii care 
prevestesc roadele viitoare. 
Un rod bogat are la rădăci-
nile sale limba, istoria, cul-
tura – acel nectar, pe care 
elevii ca niște albinuțe, îl 
culeg picătură cu picătură. 
Noi, profesorii, dar nea-
părat și părinții, sunt acel 
sprijin care veghează ro-
dul să crească sănătos, să 
placă lumii, să fie de folos. 
La greutățile perioadei de 
tranziție s-au adăugat și 
problemele pandemiei. Ci 
profesorii școlii noastre au 
adus dovada unui eroism 
adevărat. Importantă este 
colaborarea elevi-profesori-
părinți, or, o bună conlucra-
re ne ține pe o cale corectă a 
educației unei noi generații 
de viitori profesioniști.

Red.: Am descoperit 
că DVS cunoaşteți mulți 
poeți, prozatori, interpreți, 
compozitori,  - într-un cu-
vânt, oamenii de creație, 
personalitățile din capitală. 
Prin osteneala DVS elevii 
au aflat de scriitorii clasici, 
incluşi în manuale, dar şi de 
mulți poeți contemporani. 
Deseori aceste evenimente vă 
răpeşte din timpul personal...

Director: Da, în calita-
tea mea de director, dar și în 
calitatea de cetățean activ, 
de om îndrăgostit de lite-
ratură, muzică, arte plasti-
ce... recunosc că am o cola-
borare fructuoasă cu multe 
personalități atât din țară 
cât și de peste frontierele 
sale. La evenimentele literar-
cultural-educaționale din 
școală au participat poeți, 
interpreți, artiști plastici 
din Chișinău, dar și de la 
București, Râmnicu Vâlcea, 
Iași, Giurgiu, Suceava, Pia-
tra Neamț...

Red.: Și elevii care 
frecventează această şcoală, 

şi părinții dânşilor simt 
această atmosferă de o 
aleasă sensibilitate. Cum vă 
reuşeşte, doamnă Director, 
să o păstrați deja atâția ani 
în greutățile perioadei de 
tranziție? Și mai ales acum, 
în timpul pandemiei?

Director: Școala e o mare 
familie a profesorilor, a ele-
vilor și neapărat a părinților 
tuturor elevilor, indiferent 
de notele pe care le obține un 
elev sau altul. Variația căi-
lor de colaborare dintre toa-
te aceste componente foarte 
însemnate, statornicia și 
durabilitatea acestei colabo-
rări în cele din urmă și oferă 
o atmosferă sănătoasă, de 
sărbătoare lucrativă, acea 
sensibilitate de care zici, în 
școala noastră. 

Red.: Doamnă director, 
stând printre părinții care-
şi aşteaptă la poartă elevii, 
am auzit vorbind precum că 
în aceste timpuri, cu lecții 
online, cu o mulțime de 
restricții întru a ocroti sănă-
tatea copiilor, eroi adevărați 
sunt învățătorii. Ei au cea 
mai mare răspundere - de 
destinul omului. O greşeală 
a învățătorului poate costa 
viitorul multora dintre elevi.

Director: Da, „eroii 
nevăzuți ai pandemiei”, pre-
cum sunt numiți învățătorii, 
preocupările lor în această 
perioadă dificilă descoperă 

profesioniști extraordinari. 
De se va întâmpla vreodată, 
prin ce împrejurări nici nu 
vreau să-mi imaginez, și cla-
sa online va lua locul clasei 
vii, nu pe o lună, un trimes-
tru, ci pe timp îndelungat, 
sunt sigură că multă lume, 
mai ales elevii sârguincioși 
și pedagogii dedați profesiei, 
vor fi amărâți și vor aștepta 
cu nerăbdătoare să se în-
toarcă în clasă. Nu pentru 
că în condițiile de azi mun-
ca online este consumatoare 
de energie și timp, ci pentru 
că nu persistă sentimente-
le. În contextual actual, în 
aceste timpuri îndurerate, 
învățătorii fac ce și cum pot 
mai bine. Este nevoie de o 
ghidare clară, de suport din 
partea autorităților și a tu-
turor părinților, elevilor, 
solidaritate socială și, mai 
ales, voință și dorință de 
schimbare, pentru a putea 
desfășura acele ore online 
cât de cât valoroase. Acum 
noi ținem să avem lecții 
„vii”.

Red.: Doamnă director, 
Vă doresc să vă bucurați de 
stima tuturor elevilor care, 
generație după generație 
trece prin şcoala pe care o 
conduceți, şi corpul didac-
tic al şcolii, în continuare să 
fie un colectiv unit în dra-
gostea lor față de copiii pe 
care părinții, care aleg şcoala 
aceasta, îi încredințează. 
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Microfonul liber

casa părintească
Iarăşi mă întâmpini c-altădată
Cu pragul neaşternut şi uşa încuiată,
Cu ferestrele de mult bătute-n scânduri –
Ce jalnic îmi citesc a mele gânduri
Cu streaşina de vreme-ncovoiată
Și amintiri departe alungate.
Iarăşi mă întâmpini, casă părintească,
Cu dorința mare să revin acasă,
Cu dorința de-a rămâne-n tine,
Să nu mai fiu pribeag, trecut prin lume...
Ei, casă părintească, vremea vine,
Când zborul ne luăm, ne ducem la tine
Și-n sufletu-mi se naşte-o nostalgie –
Condeiul iau şi scriu o poezie.
Să-ți spun că mult şi rău îmi pare
Că rar ascult de-a ta chemare,
Că nu-ți mângâi uşorii şi pereții,
Cu greu mă-apropii de ursita vieții.
Vezi, casă părintească, cum sunt toate
De patimi şi de griji împovărate,
Că ce-a fost mai frumos, de mult uitat e.
Și altele se nasc şi trec în goană,
Și doar în gând revin la tine iară.

curriculum vitae
Că melancolic sunt –
Aşa mi-i firea toată,
Că triste versuri cânt –
Luate-s de la viață.

Că nu-s impertinent –
Aşa mi-i dat, se ştie,
Că n-am fost corigent
La ora de-omenie.

Pe drumul ce ducea la tine...
Pe drumul ce ducea la tine
Atâtea flori au plâns,
Sorbind cu firul rădăcinii
Lacrimile din Pământ.

În plânsul lor se căinau
De-amarul vieții mele,
Cu petalele-şi ştergeau
Lacrimile grele.

Pe drumul ce ducea la tine
Atâtea flori au plâns,
Că s-au făcut cofele pline
Și pe cărări au curs.

Pe drumul ce ducea la tine
Am plâns şi eu cu ele,
Privind la geamul tău închis
Cu ceață în perdele.

Și după ele doar tăcerea
Prezentă mai era,
Iar tu erai plecată-n vremea,
Ce nu mai revenea.

cum de oare nu vezi tu?
Cum de oare nu vezi tu
Că se trece vara,
Iar sub nucul de la drum
Alții doi stau seara?

Că pleacă din nou cocorii,
Nu mai ştiu a câta oară,
Și că ne-au venit feciorii
Ca apoi să plece iară.

Iar salcâmul de la poartă
Are trunchiul azi bătrân,
Doar frunzele pe ramuri
Tot frunze mai rămân.

Iar în locul, unde-odată
Hora s-a jucat,
A crescut iarba înaltă
Și-apoi s-a uscat.

Cum de oare nu vezi tu
Că se trece vara,
Iar sub nucul de la drum
Alții doi stau seara?

Limba noastră cea română
dedicată lui Andrei Straistă

De n-ai fi pe lume Tu,
Cum i-aş zice mamei „Mamă”,
Cum i-aş zice tatei „Tată”,
Cum eu oare le voi spune,
Când veni-voi de departe
Pe colinele străbune?
Cum aş zice când scriu cartea,
Cum aş zice ca să sune?
Cum aş zice doinei-doină,
Cum aş zice dulcea vorbă?...
Ai stat dârză la-ncercări,
Când duşmanii te-alungau,

Înjurând în limba lor.
Din altare te scoteau.
Te-au păstrat pe buze, în inimi
Tinerii îndrăgostiți.
Și țăranii, arând glia,
Cu brăzdarul te-au păzit,
Te-au vegheat în cânt şi-n bocet,
Și în plânset de copil,
Pe potecile de codru,
Și în lanul cel de grâu.
Azi la vatra strămoşească
Ca oştenii lui Ștefan
Străjuieşti la tine-acasă
Cu mândrie şi elan.
Tu eşti cântul şi alinul,
Tu eşti pâinea, tu eşti vinul,
Tu eşti soarele-n cunună –
Limba noastră cea română!...

când mi-a venit rândul şi mie 
dedicată profesoarei 

Maria Ursu-Tabunșcic
Când mi-a venit rândul şi mie –
Cum dat le este tuturor –
Să mă lăsați să fiu cu poezie,
În poezie vreau să mor...

Sinceră cu mine, cum doar dânsa
Din tot ce-n lume poate fi,
Cu ea şi inima mea plâns-a,
Când norii grei prindeau a mă umbri.

Cu ea-mpărțit-am rara bucurie,
Atunci când duşmanii în pace mă lăsau.
Cu ea găsit-am din miile cuvinte
Doar cele ce-n dragoste trăiau.

Cu ea-mi petrec sorocul, ce mi-i dat
În lumea asta plină de păcate,
Cu ea prin lume-am colindat,
Dorind la toți din suflet bunătate...

Când mi-a veni rândul şi mie,
De ruga mea de-acum să nu uitați:
Să mă lăsați să mor în poezie
Și-n poezie să mă îngropați.
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omul talentat e bogăţia ţării
coperta I

ILIaN, cum îi zic cei apropiați lui 
Ilie Simionica, e un june plin de miste-
rul vârstei pe care o are, fiind născut în 
frumoasa lună de august, în zodia leului. 
Frumos la chip şi la suflet, elevul clasei a 
VI-b de la liceul ,,Mihai Eminescu”, are 
o dragoste constantă față de toate mate-
riile, ci față de matematica are o atitu-
dine specială. Este un elev cu o gândire 
pozitivă, sănătoasă. 

Apariția prințului de la Bălți pe pri-
ma copertă a prestigioasei publicații, 
răspândită în toată lumea, e Premiul 
pentru învingătorul la Concursul online 
al prinților şi prințeselor, concurs orga-
nizat de Organizația Mondială a Copii-
lor Talentați în cadrul programului său 
pentru adolescenți ”LIBERA EXPRI-
MARE”, concurs lansat încă în 1996, pe 
scena Palatului Republicii. Or, numărul 
dintre ani al Revistei „Micul Prinț” e 
înfrumusețat de chipul luminos al ado-
lescentului de la Bălți, care, ca toți copi-

ii din lume, visează să fie fericit. Și mai 
adaugă, fericit alături de cei dragi. În po-
zele expediate la concurs ne-au surprins 
privirile pline cu caracter, ochii mari şi 
senini cu care junele de la Bălți admi-
ră lumea. Juriul a fost cucerit de ținuta, 
demnitatea şi cumințenia sufletului său 
de adolescent. Azi, în aceste timpuri 
îndurerate, el are darul să se mire fru-
mos, să se bucure de a cunoaşte un om, 
o personalitate. Toate aceste îi lăsa pe 
părinți şi bunici uimiți şi bucuroşi. Fi-
ind un mare norocos, Ilian a fost sfătuit 
să participe la concurs anume de bunica 
sa, Veronica Hasnaş Simionica. Ilian îi 
adoră pe bunicii săi de o rară frumusețe 
sufletească, care-l îmbrățişează cu dra-
gostea lor în toate intențiile frumoase 
şi folositoare pe care le are junele artist. 
Felicitări. Cine ştie, poate că anume de 
la această apariție editorială şi începe 
destinul unei viitoare personalități. Și 
încă o surpriză de Crăciun pentru ado-
lescentul care preferă să dăruie flori: Ilian 
Simionică e ales şi desemnat în calitate 
de Reporter al Revistei „Micul Prinț” 

pentru „capitala de Nord”, mun. Bălți. 
Nu uita, Ilian, Micul Prinț aduce noroc.

D.V.

Lidia ciubuc a fost prezentă în pa-
ginile Revistei Micul Prinț pe când re-
vista avea câțiva ani şi Lidia vreo cinci 
anişori... A învățat într-o clasă cu profil 
muzical la Liceul ,,Ion Creangă”, apoi la 
Liceul „Ciprian Porumbescu”. Din cla-
sa a noua a început să studieze a doua 
specialitate muzicală – ,,Compoziția” în 
clasa compozitoarei Zlata Tcaci, apoi a 
continuat studiile cu renumitul profesor 
şi compozitor Ghenadie Ciobanu. Lidia 
ciubuc a absolvit studiile de licență la 
specializarea „Compoziție muzicală cla-
sică” la Universitatea Națională de Mu-
zică din Bucureşti, studii de master spe-
cializarea „Stil şi limbaj compozițional” 

în 2015. În anul 2014, Lidia Ciubuc a 
absolvit şi Școala de Televiziune şi Film 
„Tudor Vornicu”, secția Editorial artis-
tic, în 2017 absolvind cu succes Business 
Academy, departamentul Public Relati-
ons.

La Facultatea de Interpretare Mu-
zicală a Universității de Muzică din 
Bucureşti, a studiat la 2 facultăți: 
compoziție clasică şi interpretare mu-
zicală (pian). S-a perfecționat ur-
mând cursuri de masterclass de pian şi 
compoziție cu profesori din Franța, Ja-
ponia, Rusia, Italia, SUA, Polonia, Sue-
dia, România, Olanda şi Australia. Lidia 
Ciubuc organizează şi participă perio-
dic la concerte caritabile sub genericul 
„Prin Artă spre Bine”, colaborează la ni-
vel internațional cu solişti şi dirijori de 
top, lucrările sale fiind incluse în presti-
gioase culegeri de piese contemporane 
şi interpretate în cadrul unor recitaluri 
şi festivaluri internaționale de renumiți 
solişti şi orchestre din România, Moldo-
va, Spania, Franța, Rusia, Marea Brita-
nie…

Comunicarea cu profesori din Ita-
lia, Spania, Elveția, Japonia, precum şi 
cu studenți din diverse țări i-au oferit o 
mare şansă de a simți cu adevărat pul-
sul noilor tendințe muzicale şi de a face 
schimb de experiență cu personalități de 
prim rang în domeniul muzicii noi. 

Azi Lidia Ciubuc e bine cunoscută 
nu doar în lumea muzicii, ci în lumea 
mare, având la palmares zeci de cân-
tece în calitate de compozitor şi multe 
zeci de spectacole de autor, susținute 
în calitate de pianistă profesionistă de 

primă mărime: începând cu Sala cu 
Orgă (Chişinău), până la Ateneu,   la 
Biblioteca Metropolitană, la Casa Eliad 
din Bucureşti, la Braşov, Năsăud şi alte 
judeţe a României.

Creațiile i-au fost interpretate de 
muzicieni valoroşi din Europa şi au ră-
sunat în săli din România, Italia, Gre-
cia, Spania, Rusia ş.a. Muzica clasică şi 
contemporană, pentru ea, ca pianistă, 
rămân o prioritate. 

Este membru al Uniunii Compozi-
torilor şi Muzicologilor din Republi-
ca Moldova (din 2014), şi membru al 
Uniunii Internaționale a Oamenilor de 
Creație (din 2018).

Reporter MP

coperta II
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